P
PARTIC
IPAÇÃO
O NAS VINDIM
V
MAS
A partirr da segund
da semana do mês dee Agosto têm
m início as vindimas n
na Ilha do Pico
P que
vão atéé finais de Setembro. Embora ass vinhas traadicionais estejam
e
em
m declínio ainda
a
há
alguns vitiviniculto
v
ores que fazzem para cima de cinq
quenta pipaas de vinho, onde a vindima é
feita segundo métodos artesaanais. Antiggamente eraa comum veerem‐se ran
nchos de pe
essoas, a
pé, quee se deslocaavam para as vinhas ou
o no transp
porte das uvas
u
à cabeeça da vinhaa até ao
local on
nde os carrros de bois as transportavam parra a adega. Era um traabalho árdu
uo, feito
debaixo
o de um so
ol intenso onde
o
a úniica sombra era aquela que existtia debaixo
o de um
chapéu‐de‐palha.
Actualm
mente as co
oisas são bastante differentes. Ass vindimas embora co
ontinuem a ser um
trabalho árduo, on
nde a máqu
uina praticaamente não
o entrou, nãão há dúvid
das que o trabalho
t
está mais simplificcado. Já ap
pareceram os desenggaçadores, as bombass eléctricass vieram
uir as celhas de madeiira no transsporte dos mostos e do
d vinho, e devido à abertura
a
substitu
de cam
minhos, os carros
c
cheggam cada vez
v mais prróximo das uvas, paraa as transpo
ortar da
vinha para a adegaa.
Nesta visita
v
preteende‐se dar a conheccer a realid
dade vividaa em épocaa passada. Aqui o
visitante participará na vindim
ma por um período cu
urto, mais ou
o menos ccerca de um
ma hora.
oderá comer ou mesm
mo levar alggumas dessas uvas. Ap
pós esta
Assim, além de vindimar, po
particip
pação, o visitante faráá uma visitta a outros locais dee interesse ligados à vinha e
almoçará junto co
om os trabaalhadores numa
n
adegaa tradicionaal. Se a visiita for da parte
p
da
d Buraca, fazendo‐sse uso doss pratos
tarde, a refeição será servido nas instalações da
tradicio
onais. À noitte poderá participar
p
no
o espremer das uvas e no tirar o vvinho em lim
mpo. No
caso do grupo seer constitu
uído por um número
o razoável de visitanttes (20), a Adega
organizará um arrraial que decorrerá naa zona da Buraca. Estte arraial constará de música
tradicio
onal e de um
ma sardinhaada.

PREÇÁR
RIO
Particip
pação nas viindimas ……
……………………
……….. 45 €

